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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

احلمد الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني، وأسبغ علينا نعمه  ظاهرة وباطنة وجعلنا من املسلمني، وهدانا 
وأصلي وأسلم على سيد األولني واآلخرين، املبعوث رمحة للعاملني، ، اليت هي أقوم فيا فوز املستغفرينبفضله إىل 

 عهم بإحسان إىل يوم الدين .وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، ورضي اهلل عن أتبا

  

من خادم العلم وأهله أيب الوليد األنصاري إىل حضرة األخوين املكرمني األمري الكبري عايل القدر أيب عمر 
البغدادي، والقائد املظفر بعون اهلل تعاىل أيب محزة املهاجر، وإىل من يليهما من أعيان علماء و أمراء وقادة 

الدين ورفع هبم لواءه، وهدانا وإياهم إىل اليت هي أقوم  اجملاهدين ثبتهم اهلل تعاىل وأيدهم بنصره، ومّد هبم بساط
 . 

 

                        السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                  
 ,أما بعد

غلب  فإننا حنمد إليكم اهلل تعاىل على ما وفقنا وإياكم إليه من القيام بواجب اجلهاد يف سبيله عز وجل، يف زمان
على الناس فيه الرضا بالدنيا الدنية، وفشت فيه األخالق السبعية، وأجلب الشيطان خبيله ورجله، ونادى يف 
أعوانه : ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم ! وظن أعداء الدين أن قد أحيط باإلسالم وأهله، وأن لن 

وظنوا ظّن السوء، وكانوا قوما بورا، وخابوا واهلل وخسروا، ينقلب املؤمنون إىل أهليهم أبدا، وزين ذلك يف قلوهبم، 
وأبقى اهلل هلم ما خيزيهم، قوما حيبون املوت كما حيب أعداء الدين احلياة، فما أولئك بأحرص  على دنياهم من 

 هؤالء على دينهم، وما يعلم جنود ربك إال هو وما هي  إال ذكرى للبشر .
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ممن أبقى اهلل لعدو دينه، وما هداكم اهلل تعاىل إليه من جهاد  – حسيبكم وحنسبكم واهلل –وأنتم حفظكم اهلل 
العدو الصائل على اإلسالم وأهله هو اليوم من أجل القربات وأفضل الطاعات، بل من الفرائض املتعينات، 

 وعلى هذا اتفقت كلمة األئمة رمحهم اهلل، وحكى غري واحد منهم أنه ال يعلم يف  ذلك خالفا .

 

راكم أن تعلموا أن من األصول اليت يرجع إليها فضل اجلهاد يف سبيل اهلل أنه موافقة لتدبري احلق وإهلامه وبش
سبحانه، فكان السعي يف إمتامه سببا لشمول الرمحة، والسعي يف إبطاله سببا لشمول اللعنة، والتقاعد عنه يف 

 يف احلجة البالغة رمحه اهلل .مثل هذا الزمان تفويت خلري كثري، كذا قال العالمة  الدهلوي 

 

وإمنا يكون السعي يف إمتامه وجتنب إبطاله بتحقيق شرطيه : اإلخالص، واملتابعة، وال خيفى أنه ذروة سنام 
اإلسالم، وبه تكميل امللة وتنويه أمرها، وبه فرض هيبتها ونشر لواء سطوهتا، وما كان هذا شانه فواجب أن تعقد 

ألهله، واجلهاد قد شرع إلعالء كلمة اهلل، فكل ما ال يكون اإلعالء إال به فهو  اخلناصر على بذل النصح فيه
 واجب، ومن ذلك النصح فيه هلل ورسوله وألئمة املؤمنني وعامتهم .

 
هو احلامل على الكتابة إليكم، وليس ذلك تفضال وال  –وصلكم اهلل حببله  –وهذا بعد التشرف بوصل حبلكم 

وإمنا هو حق الزم إلخواننا نؤديه، جعلنا اهلل وإياهم على األثر  – وحده سبحانه بل الفضل واملنة هلل –منة 
 احلميد من املشمولني بربكات قوله تعاىل : وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب.
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وقد حاولت منذ مدة مراسلتكم والكتابة إليكم لوال كثرة احلوائل والشواغل واهلل املستعان، حىت إذا ما وقعت 
رأيت أين والزمان كفرسي رهان، وخشيت ٍإن ختّلفت  –أيدها اهلل  -ث األخرية وأعلنتم عن إقامة الدولة األحدا

  .من عادية اللوم ومعرّة اهلوان، وناديت السابق اجملّلَي يف الورى، على رسلك، فمن الرديف وقد ركبت غضنفرا ؟!

 

 ليه توكلت وإليه أنبت، فأقول وباهلل استعني :وهذا أوان الشروع فيما إليه قصدت، وما توفيقي إال باهلل ع

 

أن اجلهاد يف سبيل اهلل عبادة مبناها على الرمحة بأهل  –حفظكم اهلل   -: اعلموا األول وعلى اهلل وحده املعول 
اإلسالم، بل خبلق اهلل أمجعني، فإهنا إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، من ظلمة الشرك إىل نور التوحيد، 

ظلمة البدعة إىل نور السنة، ومن ظلمة املعصية إىل نور الطاعة، واهلل تعاىل وصف نبيه صلى اهلل عليه وسلم ومن 
بأنه باملؤمنني رؤوف رحيم، وهكذا ينبغي أن يكون ورثة األنبياء والرسل من العلماء العاملني والدعاة الربانيني 

النبوة كما تكون بالعلم تكون كذلك بالعمل، ومن العمل واملهاجرين املخلصني واجملاهدين الصادقني، فإن وراثة 
التأسي بكرمي خلقه والتحلي مبحاسن مشائله صلوات اهلل وسالمه عليه، وهو القائل ملا بعث اهلل ملك اجلبال 
ليطبق على أهل مكة األخشبني : بل أستأين هبم لعل اهلل خيرج من أصالهبم من يعبد اهلل وحده اليشرك به 

 ائل ألهل مكة يوم الفتح وقد أمكنه اهلل منهم بعد أن آذوه وأخرجوه : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! .شيئا، والق

 

وال يغينب عن بالكم أن أمة اإلسالم اليوم مثخنة باجلراح، تكاد تلفظ أنفاسها األخرية لوال لطف اهلل تعاىل، 
لموا أن السلطان كالوالد كما قال النيب صلى فكونوا هلم بعد اهلل تعاىل مالذا وملجئا، ووطئوا هلم أكنافكم، واع

اهلل عليه وسلم ألصحابه : إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد أعلمكم، ومن شأن الوالد أن ال ينسيه حرصه على تقومي 
عوج ولده رمحته به وحرصه عليه، وهذا من أصول السياسة الشرعية، وهو عروة املودة بني الراعي والرعية، على أن 
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الشيئ يف موضعه، وليس اللني يف موضع اللني بأمجل من الشدة يف موضع الشدة، لكن األول أصل  احلزم وضع
والثاين عارض، كالدواء آخره الكّي، وهذا منزل حيتاج إىل اجلمع بني فقه الشرع ومعرفة أصول وقواعد املصاحل 

ليه، ويف هذا تتفاوت مراتب الوالة، واملفاسد يف الوحيني الشريفني وبني فقه احلال الواقع وتصوره على ما هو ع
 وتتباين منازل الرعاة، واهلل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم .

 

:أن اجلهاد يف سبيل اهلل من أحوج العبادات إىل العلم، ألن نفع اجلهاد متعد كما قال  الثاين وهو مورد التهاين
عه على الوجه الذي حيب اهلل ويرضى إال إن وقع النووي وابن تيمية والسيوطي وغريهم رمحهم اهلل، وال يتعدى نف

على وفق العلم، وليس اخلطأ فيه كاخلطأ يف العبادات القاصر نفعها، فإن خطأ الواحد من املكلفني يف الصالة 
والصوم واحلج يعود ضرره على املكلف وحده، واخلطأ يف اجلهاد يتعدى ضرره إىل الغري، فإن كان اجلهاد مع 

وعدوانا على احلرمات، وإهانة للكرامات، ،نقيض املقصود منه فصار سفكا للدماء بغري حق   اجلهل انقلب إىل
وإخافة للسبيل، واهلل املستعان، وقد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الشهيد حيال بينه وبني اجلنة بسبب 

احلقوق، فإذا كان هذا يف حق مايل الدين ألنه من حقوق العباد، وهذا تنبيه كما قال النووي رمحه اهلل على سائر 
 مسح به الدائن ابتداء، فما الظن فيما هو أعظم من احلقوق ؟! نسأل اهلل السالمة والعافية .

 

أن يولوا ذلك أشد العناية مبراجعة من يثقون يف دينه وعلمه وإن  –حفظهم اهلل  -فالواجب على اإلخوان 
بعدت الشقة، وبتقريب من آتاه اهلل حظا من العلم وإن قل، وهتيئة األسباب املعينة على طلب العلم وحتصيله 

خوان فيه ميل لطلب العلم وحتصيله وأمكن وهي كثرية يف زماننا وهلل احلمد واملنة، ومن كان ممن يليهم من اإل
صرف مهته إليه وتفريغ وقته للقيام حبقه وعدم شغله بغريه فليفعل به ذلك، على أن ال يغادر ميادين النزال، أداء 
للفرض الواجب أوال، ومجعا بني شريف العلم واجلهاد ثانيا، وليكون أعون له على معرفة مايستجد من نوازل 

ليكن وكده ومهه تعلم أحكام اجلهاد يف سبيل اهلل وحفظ مسائله وإتقان فروعه ودقائقه، وإن  اجلهاد ثالثا، و 
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استطاع أن ال يدع كتابا يف أحكام اجلهاد إال وطالعه فليفعل، وحيتاج مع ذلك إىل مطالعة أحكام البغاة وأحكام 
ربعة وكتب العالمة ابن حزم رمحه املرتدين، وكل ذلك يف كتب شروح احلديث أوال، مث يف كتب فقه املذاهب األ

اهلل، مث يف كتب شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل تعاىل، ويف كتب بعض املتأخرين كالشوكاين 
والقنوجي رمحهما اهلل، مث يف كتب النوازل والفتاوي مقدما نوازل املالكية فإن فيها يف هذا الباب ما ليس يف 

 ل خري ال رب سواه .غريها، واهلل املوفق لك

 

ومن أعظم العون لألمراء والقادة على فقه السياسة الشرعية وتدبري أمور الرعية مطالعة كتب السرية والفتوح 
والتواريخ والرتاجم كما هو صنيع بعض من سلف من ملوك العدل وأمراء اإلسالم رمحهم اهلل، فال خيلي نفسه من 

 يوم وإن قل، فإنه ينتفع به جدا إن شاء اهلل تعاىل . قارئ يقرأ بني يديه شيئا من ذلك يف كل

 

: أن يعلم اإلخوان حفظهم اهلل أن األصل يف الدماء العصمة وال جيوز  الثالث وهو العصمة من الكوارث
استباحة شيئ منها إال بدليل بنين من كتاب أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإن 

ملسلمني املقرين بالشهادتني من غري برهان قائم وحجة ناهضة عظيم يف الدين، وليس كل من استباحة دماء ا
حفظ شيئا من اآليات أو األحاديث جاز له أن يفيت أو يستدل حىت يأيت يف ذلك مبا يوافق قواعد الشريعة احملررة 

يق والتدقيق يف ذكر ما له وما املقررة، وجيري جمرى العلماء يف بناء الفروع على األصول، ويسلك مسلك التحق
عليه، مع الديانة املتينة، والورع القوي، فهذا هو الراسخ يف العلم الذي ترد إليه الفتوى، والذي أمرنا بسؤاله 
والرجوع إليه، وأما من سواه ممن يشدوا مسألة ويفيت يف عشر !فواجب على من بسط اهلل يده بالعلم وأنعم عليه 

 جر عليه صيانة للشرع وحفظا للدين كما أفىت به األئمة رمحهم اهلل .بالقدرة والسلطان أن حي
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وحنن يف زمان تعاظم فيه اجلهل، وقل فيه العلم، وندر العلماء العاملون والدعاة الصادقون، وفشا فيه الكفر 
، ومراعاة والظلم املانعان من تبليغ احلق للناس، وكل ذلك من موانع حصول العلم كما قرره علماؤنا رمحهم اهلل

 هذا يف السياسة الشرعية ويف أحكام النوازل مما ال يسع العلماء واألمراء تركه، وباهلل التوفيق .

 

فإن أشكل يف أمر الدماء شيئ وجب االحتياط، والعدول إىل العفو خري من اجلنوح إىل العقوبة، وعلى هذا كلمة 
 األئمة رمحهم اهلل، وهذا بيان لبعضها :

 

يف كتاب التفرقة بني اإلسالم والزندقة : الذي ينبغي االحرتاز عن التكفري ما وجد إليه سبيال، فإن قال الغزايل 
واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك دم  استباحة دماء املصلني املقرين بالتوحيد خطأ،

 ملسلم واحد .

 بالسالمة شيئا . وقال القرطيب يف املفهم : وباب التكفري خطر وال نعدل

وقد سأل الفقيه عبد احلق اإلمام أبا املعايل اجلويين عن تكفري اخلوارج فاعتذر بأن إدخال كافر يف امللة وإخراج 
 مسلم عنها عظيم يف الدين .

وقال : مل يصرح القوم بالكفر، وإمنا قالوا أقواال تؤدي  وقد سئل حنو هذا القاضي أبو بكر الباقالين فتوقف فيه،
  الكفر.إىل

 

ونشر مثل هذا بني املسلمني عامة واجملاهدين خاصة مما حيفظ اهلل به اجلهاد، ويقيه به عن الوقوع يف مداحض 
األهواء ومزالق الشبهات، وحيفظه من مصارع السوء، وال خيفى أن النفوس جمبولة على حب التملك والتسلط، 
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زاجر أو يردعها سلطان قاهر، واجلرأة على الدماء قرينة  وهذا من أعظم أسباب العدوان والظلم، مامل  يزعها دين
كثري، فهم أحوج إىل كبح مجاح النفس وتقييدها بقيود   –واهلل املستعان  –اجلهل، واجلهل بني النافرين إىل اجلهاد 

الشرع وضبطها يضوابطه من حاجتهم إىل إطالق أيديهم فيما يوافق مراد النفس وهواها وللشيطان فيه حظ 
 . عظيم

 

ذكرها البيضاوي  نكتة من املناسب إيرادها يف هذا املوضع، ويف قوله تعاىل يف سورة النساء : فُيقتل أو يغلب،
رمحه اهلل فقال: وإمنا قال: فَ يُ ْقَتْل َأو يَ ْغِلْب، تنبيهًا على أن اجملاهد ينبغي أن يثبت يف املعركة حىت يعز نفسه 

 .ال يكون قصده بالذات إىل القتل، بل إىل إعالء احلق وإعزاز الدين . بالشهادة أو الدين، بالظفر والغلبة وأن

ومجاع املعقود يف هذه النصيحة أن الواجب على اإلخوان حفظهم اهلل االحتياط يف هذا الباب ما أمكن، 
وتفويض أمره إىل محلة الشرع من أهل العلم لتمحيص مسائله وختليصها من شطحات املتعاملني وهفوات صغار 

تعلمني، كما أن الواجب على كافة اجملاهدين عدم اإلقدام على شيئ من ذلك إال بعد الفتيا من العلماء امل
 املؤهلني املهتدين بنور الوحيني الشريفني .

 

جناية على الشرع ودخول يف حكم قوله تعاىل :فإن تولوا –عافانا اهلل وإخواننا من ذلك  –مث إن التويل عن هذا 
 اهلل أن يصيبهم ببعض ذنوهبم وإن كثريا من الناس لفاسقون .فاعلم أمنا يريد 

 

أنه ليس كل ما جاز لنا فعله ففرض علينا أن نفعله،  –أيدكم اهلل بنصره  –:أن تعلموا  الرابع وهو الغيث اهلامع
فرمبا كان الشيئ جائزا بأصله لكنه ممنوع بالنظر إىل ما يرتتب على فعله من املفاسد وما يفوت من املصاحل، ورمبا 

الواجب قد يرتك حذرا من  كان فعله أوىل يف مكان دون مكان أو زمان دون زمان أو قوم دون قوم، بل إن
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تفويت ما هو أوجب منه، وهذه القاعدة أصل من أصول السياسة الشرعية، أال ترون أن النيّب صلى اهلل عليه 
وسلم امتنع عن قتل املنافقني خشية أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه، أال ترون أنه صلى اهلل عليه 

حىت ال يفتنت الناس ألهنم حديثوا عهد بكفر، أال ترون أنه صلوات اهلل  وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم
وسالمه عليه أعطى املؤلفة قلوهبم من غنائم حنني وترك األنصار فلم يعطهم تأليفا لقلوب األولني على اإلسالم 

قوما  وحذرًا من نكوصهم على أعقاهبم خاسرين، أال ترون قول ابن مسعود رضي اهلل عنه : ما أنت مبحدث
حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة، وهذا وغريه كثري من أعظم األدلة على صحة األصل الذي ذكرناه، 
وكم فوت اإلعراض عنه كثريا من املصاحل وجر كثريا من املفاسد، ويف ساحات اجلهاد على وجه اخلصوص، فرتى 

ال تبلغها عقول   –وإن كانت جائزة  - إىل أعمال العدول عن أعمال ال يكاد خيتلف عليها اثنان من املسلمني
كثري من اخلاصة بله العامة وهي فتنة لكثري منهم، واحلال أنه يسعنا تركها إما مطلقا أو إىل حني آخر تأليفا 
للقلوب ومجعا لكلمة األمة على اجلهاد يف سبيل اهلل، وتأملوا كيف ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم قتل املنافقني 

ما كان عليه املسلمون من العزة واملنعة بعد اهلجرة إىل املدينة النبوية وبعدما نصر اهلل اإلسالم وأهله وأذل مع 
الباطل وحزبه، فكيف واملسلمون اليوم على احلال الذي تعلمون، وعدو الدين حيول بني الداعني إىل اهلل وبني 

احلق ودعوة اخلري،ويستخدم لذلك كل آلة ووسيلة من أهل اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا أن يبلغوهم كلمة 
مرئي اإلعالم ومسموعه ومقروءه، مع ما يلبس به أحبار السوء وأئمة الضاللة وما هيئ هلم من األسباب وذلل 

 هلم من العقبات واهلل باملرصاد .

 

البدء  املسلمنين  بلدان وقد قلت ملن سألين مرارا : إن مقتضى السياسة الشرعية يف إقامة اجلهاد يف أي بلد م
بقتال أئمة الكفر ممن جياهرون اإلسالم وأهله بالعداوة من دعاة اإلحلاد واجملاهرين بالكفر الصريح كمن ينادي 
بنبذ الشريعة الرفيعة واإلعراض عنها إىل شرائع اليهود والنصارى ويتهم شرع اهلل بالتخلف والرجعية واجلمود، 

 أو يف سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم من اإلعالميني والصحفيني والكتاب ومن وكمن يطعن يف كتاب اهلل تعاىل
على شاكلتهم ممن شاع أمره وفشا بني الناس خربه ليتوسل بذلك إىل تبليغ دعوة احلق إىل الناس مع ما فيه من 



  
11 

 
  

وقد قال اهلل عز وجل  املوعظة البليغة والزجر األكيد على حد قوله تعاىل : وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني،
يف حمكم كتابه : فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون، وهذا إن شاء اهلل تعاىل دليل ملا ذكرناه، أما 
قتل بعض من تزكم هلم أنوف الكثريين ويلتبس أمرهم على كثري من اخلاصة فضال عن العامة ممن يظهر للناس 

بقمصان العلم ويرتدي ثياب الواعظني فهذا وإن ثبت يف حقه مايستحق به  التمسح مبسوح اإلسالم والتقمص
القتل فينبغي مراعاة املصاحل املعتربة يف ذلك، فإن اقتضت املصلحة تأخري ذلك أخر، ومىت كان فعل ذلك مقرونا  

ذكورة حبصول مفسدة تربو على مصلحة فعله وجب تركه، وكان فعله مع عدم القدرة على تفادي املفسدة امل
 داخال حتت العجز الذي يسقط معه التكليف، والقاعدة أن ال تكليف مع العجز، واهلل أعلم . 

 

وليس هذا حبمد اهلل تعاىل بدعا من القول بل هو يف معىن ما ثبت يف الشرع من تأخري إقامة احلد يف دار احلرب 
مة احلد إىل حني التمكن منه جمردا عن  إذا خيف على احملدود أن تلحقه احلمية ويلتحق باحلربيني، فتؤخر إقا

 وقوع املفسدة املذكورة، وباهلل التوفيق .

 

ومثل هذا يقال أيضا يف مسائل غري القتل، رمبا كانت جائزة لكن املصلحة املرعية تقتضي تركها، كالذي أفىت به 
بعض متقدمي العلماء من جواز أخذ أموال األغنياء إذا احتيج إليها يف سد حاجة اجملاهدين ولدفع العدو 

ل هذا يسلك به املسلك الذي ذكرناه، وليس  الصائل وضاقت أموال الزكاة الواجبة عن القيام مبصاحل ذلك، فمث
كل ما أفىت به عامل من املتقدمني يف زمن سلطان املسلمني وعزهتم فهو صاحل للعمل به يف زماننا، بل ال بد من 
مراعاة اخلصوصيات املثرية للفوارق حاال وزمانا ومكانا، وهي أحد القواعد اليت ينبين عليها فقه النوازل كما يف 

عرب للونشريسي رمحه اهلل، مع مراعاة قاعدة املصاحل واملفاسد اليت عليها مدار الشريعة وهي قاعدهتا املعيار امل
الكلية كما ذكر العز ابن عبد السالم وغريه رحم اهلل اجلميع، وقد ذكر الشاطيب رمحه اهلل أن أعظم أسباب زالت 

ف الظن مبن هو دونه ؟! أم كيف الظن مبن مل العلماء الغفلة عن مقاصد الشرع، فإذا كان هذا حال العامل فكي
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ينل منه حىت القطمري وحظه منه كحظ اجلائع من النسيم، كحال كاتب هذه  األسطر،نسأل اهلل أن جيرب كسرنا 
 ويرحم ضعفنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .

 

ر عن ساق اجلّد يف على ثغر عظيم من ثغور املسلمني، وأمامكم عدو بنّي العداوة قد مش –أيدكم اهلل  –وأنتم 
حماربة اإلسالم وأهله، وهو العدو الصلييب الذي حل عقر ديار املسلمني ومن يقاتل دونه من مجوع املرتدين، 
فانظروا هؤالء فاحصدوهم حصدا، وال تبقوا هلم من باقية، واجعلوا من قتاهلم مفتاحا جلمع الكلمة ورتقا للفتق 

 يهدينا وإياكم سواء السبيل .ووسيلة لتبليغ دعوة اهلل تعاىل واهلل 

 

 –كان اهلل لنا ولكم _ قد أعلنتم عن إقامة الدولة اإلسالمية   –: أنتم  اخلامس وهو النور املبدد للظالم الدامس
وأعلنتم عن تنصيب أمري للمؤمنني التزمتم بيعته، وهذا لعمر اهلل  وإن كان من أعظم الغايات اليت  –نصرها اهلل 

جلها وهو مما يثلج صدور املؤمنني، إال أنين ال أخفيكم أنه قد أوقع يف نفسي ونفوس جترد سيوف اجلهاد أل
ومنهم من هو من أكابر إخواننا من السابقني األولني إىل اجلهاد يف زماننا وهم اليوم من أهل احلل -الكثريين 

أنفسنا حذرا من تكرار كثريا من التساؤالت واإلشكاالت وأوجسنا من ذلك خيفة يف   -والعقد بني اجملاهدين
بعض األخطاء السابقة اليت عشناها، وخشية أن جير ذلك إىل أمور ال حتمد عقباها، أو يستغلها عدو الدين يف 

إثارة الفنت ويوري بذلك نارها، خاصة بعد إعالنكم احلكم على كل خمالف للدولة باملعصية والسعي يف تفريق  
قد يكون صوابا يف نفس األمر وقد يكون خطأ، لتوقفه على معرفة كلمة املسلمني، وهذا أمر بالنسبة إلينا 

حقيقة الواقع هناك، جمردا عن شوائب امليول النفسية والرغبات القلبية واحلظوظ اليت تلقي بظالهلا على احلقيقة 
فتحول دون رؤية األمر على ما هو عليه، وهذا من مثة من أعظم موانع بذل النصح الذي تصحح به املسرية 
وتستدرك به األخطاء، فمثل هذا كمثل من خيفي عن الطبيب عوارض املرض أو بعضها فيمنعه من تشخيص 

 املرض على وجهه وحيول بينه وبني إرشاده إىل الدواء احلاسم لدائه واهلل املستعان .
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على ما ينقصنا وحنن إن شاء اهلل تعاىل نربأ بكم عن مثل ذلك وال نظن بكم إال خريا، وإمنا املقصود تنبيهكم 
معرفته لتكونوا على بينة من األمر،وليكون ذلك عونا لنا بعد اهلل تعاىل على أداء النصيحة على وجهها ووصل ما 

 أمر اهلل به أن يوصل، جعلنا اهلل وإياكم من املشمولني بربكة قوله عز وجل : وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب .

 الع عليه، سدد اهلل خطاكم وهداكم وهدى بكم إىل اليت هي أقوم :وهذا بيان مبا حنتاج إىل توضيحه واالط

  األول : وصف الواقع على ما هو عليه قبل اإلعالن عن الدولة، من جهة البلدان واألمصار اليت هي
 حتت سلطان اجملاهدين وسيطرهتم، وتعاون الناس معهم .

  هبا، مع ذكر نبذة عن أصول مناهجها الثاين : اجلماعات األخرى، وجودها وقدراهتا، وارتباط الناس
 العلمية والعملية، والعالقة بينكم وبينها قبل اإلعالن عن الدولة جعلها اهلل عزا لإلسالم وأهله .

  الثالث : موقفكم من العامة من املسلمني التاركني لقتال العدو الصائل وليسوا هم يف عدوته وال ممن
ن يعني أهل اجلهاد يف جهادهم، واملأمول منكم التماس يؤلب على حرب اإلسالم وأهله، وال هم مم

العذر لنا يف سؤالنا عن هذا إذ أنه كان من أعظم أسباب احنراف اجلماعة اإلسالمية املسلحة يف 
 اجلزائر فيما مضى، واهلل حيفظنا وإياكم من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن .

 ولة يف هذه املدة .الرابع : األسباب احلاملة على اإلعالن عن الد 
 . اخلامس : الطريق الشرعي الذي سلكتموه يف تنصيب األمري، وتسميته أمريا للمؤمنني 
  السادس : اآلثار املرتتبة على إعالنكم احلكم على كل خمالف للدولة بأنه عاص ساع يف الفرقة بني

 املسلمني .
 

واعلموا حفظكم اهلل أن األمساء ال تغري من احلقائق شيئا، وأن األحكام الشرعية مبينة على احلقائق وجودا 
وعدما، ولوال ذلك لكان كل من ادعى دعوى حمقا، كما ال يقال ملن حج قد حج حىت يأيت مبناسك احلج على 
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وطواف اإلفاضة وغري ذلك مما ال يسمى احلج احلقيقة، من الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة والرمي واحللق والذبح  
حجا إال به، ولو فعل بعض ذلك فحسب مث قفل راجعا، أو وقف يف غري عرفة أو بات يف غري مزدلفة مث مسى 
ذلك حجا ! لقيل له جانبت احلقيقة ومل يغنك خلع اسم احلج على ما صنعت شيئا، وكذلك يقال هنا، فإن 

الشوكة اليت يتحقق هبا مقصود اإلمامة، والشوكة حتصل بأحد طريقني : إما  اإلمام ال يسمى إماما إال حبصول
بدخول أهل الشوكة حتت طاعة اخلليفة، وإما بقهره هلم، ذكر كل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 

 منهاج السنة النبوية بتفصيل حسن جدا وبيان الغاية وراءه وال مزيد عليه، فلرياجع هناك .

 

إىل أننا ال نقصد يف هذا املقام محلهم على الرتاجع عما قصدوا إليه، بل  –علمنا اهلل وإياهم  –اإلخوان  وننبه
نرى الرتاجع منفذا لسهام األعداء ورمبا أصاب املقاتل عافانا اهلل وإخواننا من ذلك، وإمنا نبحث معهم يف حتقق 

، سدد اهلل على احلق خطانا وخطاهم وهو الذي ذلك يف نفس األمر،أو السعي يف حتقيقه وإكمال ما نقص منه
 نزل الكتاب ويتوىل الصاحلني .

 

وأيضا فإننا نرغب بأنفسنا وإخواننا عن أن حتملنا الرغبة يف التعجيل بإقامة دولة اإلسالم يف األرض على سلوك 
هم الشرع ببيعته ونرتب سبيل أهل األهواء والبدع من الرافضة يف ذلك، فنحمل الناس على التزام بيعة من ال يلزم

على ذلك أحكام اإلمامة العظمى، وقد سئل اإلمام أمحد رمحه اهلل كما يف مسائل ابنه عبد اهلل عن قول النيب 
صلى اهلل عليه وسلم : من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ؟ فقال: أتدري من اإلمام ؟ هو من 

ام. مث وجدنا يف أصول أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل أن اإلمامة اجتمعت عليه كلمة الناس وكلهم يقول هذا إم
تنعقد بطرق يتعلق منها مبسألتنا بيعة أهل احلل والعقد الذين حتصل هبم الشوكة اليت يتحقق هبا مقصود اإلمامة، 

ن الناس هلم وأهل احلل والعقد هم أولو األمر بذاهتم وهم العلماء وأولو األمر بغريهم وهم األمراء الذين يدي
يذكرون أن من املقرر يف الفقه  –كما يف نوازل املالكية وغريهم   –بالطاعة والوالء، مث وجدنا العلماء رمحهم اهلل 
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أن مجاعات املسلمني تنزل منزلة اإلمام إذا عدم، ذكروا هذا يف أحكام النفري،وقتال العدو الصائل، وقتال البغاة، 
ل والعقد منهم، ويف أخذ الزكاة وإعطائها ملستحقيها، ويف القضاء ورد ويف أحكام السمع والطاعة ألهل احل

املتنازع عليه إىل العلماء منهم لفض اخلصومات بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، ويرتكب من هذا  
من مجاعات  إال مبوافقة أهل احلل والعقد –إذا عدم اإلمام وخال عنه الزمان  –كله أن ال تنعقد اإلمامة ألحد 

الذين حتصل مبوافقتهم الشوكة اليت حيصل هبا مقصود اإلمامة، وربنا اهلادي إىل سواء السبيل ال رب  املسلمني
 سواه.                                    

 

زينكم اهلل  –)والكادس : هو الصيد يستقبل الصائد من أعاله ( : أن تعلموا  السادس وهو من الصيد الكادس
أن أمامكم بعد اإلعالن عن الدولة عقبتني إن أنتم جتاوزمتومها رجوت أن ميّكن اهلل تعاىل  -ة اإلميان والتقوى بزين

كله من قبل ومن بعد خمافة اهلل تعاىل والوقوف عند حدوده،  لكم وأن يستخلفكم يف األرض، ومالك األمر
 وهذا بياهنما واهلل املوفق للصواب :

 

رى اليت تشارككم امليدان، وهذه على اختالف مناهجها وتباين أهدافها فإن العدو اآلن : اجلماعات األخ األوىل
يسعى جاهدا يف إثارة الفنت وإيقاد العداوات بينكم وبينهم، وهو أباده اهلل متمرس بذلك أشد املراس، مطلع على  

مث يف دول املسلمني املتعاقبة  كثري من خبايا الزوايا، ال يف أيامنا هذه فحسب، بل منذ قرون األندلس اخلالية،
من الدسائس والسبل ما حتتاجون معه إىل مزيد من احليطة احلذر،  -رد اهلل كيده يف حنره-على مّر السنني، وله 

مع حسن التوكل على اهلل تعاىل وصدق اللجوء إليه عز وجل، وأنتم وإن كنتم أهل البيت وأدرى خببايا زواياه، إال 
 ألمور علها تكون بعون من اهلل عونا يف كشف هذه امللّمة، وهذا بيان هلا:أن املقرتح مجلة من ا
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األول: أن تنظروا يف مراتب هذه اجلماعات قربا منكم وبعدا، فمن أمكنكم االجتماع معه على كلمة سواء، 
ذلك فذاك الذي عليه العمدة يف محل اللواء، وهو الصاحب الويف يف الشّدة والرخاء، ومن كان منهم دون 

فمداراته سبيل مشروع، وجادة قومية، حىت وإن استلزم ذلك غض الطرف عن بعض احلقوق، والكرمُي من كتم 
ظلم ذوي قرباه له حذر مشاتة األعداء، وأنْ ُفَك منك وإن كان أجدعا، وقد قال معاوية رضي اهلل عنه يف وصيته 

وم أمريا فافعل، فإن ذلك خرٌي من مائة ألف ليزيد: وأما أهل العراق فانظر، فإن سألوك أن جتعل عليهم كل ي
 سيف تسل ال يدري أصحاهبا فيما سلت.

 

أنكم حيث وضعتم أنفسكم هذا املوضع فيلزمكم مجلة من األمور هي  -علمنا اهلل وإياكم –الثاين: أن تعلموا 
 من السياسة الشرعية، وهبا حتقيق كثري من املصاحل املرعية:

 

  مع اآلخرين مجاعات وأفرادا، من التعامالت احلزبية احملصورة يف فئة منتقاة منها االرتقاء يف التعامل
منتخبة من الناس، حلقوا باجلماعة طوعا ورغبة يف نصرة الدين، إىل التعامل مع أفراد الناس كافة، القريب 

لفئام املختلفة منهم والبعيد، والصاحل والطاحل، واملوافق واملخالف، واحملب والكاره، وأنتم يف هذه كله مع ا
من الناس كالوالد مع أبناء الضرائر، فهم عنده على تباين ما بينهم على مرتبة سواء، وقد ذكر ابن فضل 
اهلل العمري رمحه اهلل يف مسالك األبصار أن من قواعد سياسة الرعية اليت جيب على اإلمام األخذ هبا أن 

إال أفسدهم ومحلوا عليه، ومجاع ذلك العدل الذي حيذر من امليل مع موافقيه من الرعية على خمالفيه، و 
أمر اهلل تعاىل به وعليه املدار يف شرعنا الشريف. وينبغي التنبه إىل أن التخلص من موروثات مرحلة 
اجلماعات واألحزاب حيتاج إىل جماهدة عظيمة للنفس، مع العمل على نشر الوعي يف هذا الباب بني 

مراتبهم، وأوالهم بذلك طبقة األمراء والقادة، وقراءة سرية ملوك العدل اجملاهدين على اختالف طبقاهتم و 
 وعظماء األمم من أحسن العون على ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
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 :ومنها التقدم يف مستوى اخلطاب، وذلك مبا يلي 
 

العدول عن األلفاظ اليت ال تليق باألكابر، ك)آل سلول( ) وديك احلرب( ) واهتام اآلخرين  (1
، وحنو ذلك، إىل ألفاظ أحسن منها ال خيتلف على حسنها مسعان، وهذا داخل يف قوله باحلسد(

تعاىل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى حد قول عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل كما 
يف تاريخ دمشق ملا مسع رجالً قال لرجل: ماذا حتت إبطك؟ فغضب عمر وقال: ماذا على 

حسن ما جيد؟! هال قلت: ماذا حتت يدك. ومن قواعد هذا الباب قوهلم:  أحدكم أن يتكلم بأ
 كالم امللوك ملوك الكالم.

 
أن تكون خطابات الكبار أميل إىل االختصار من اإلطالة، جامعة مانعة، تتعلق باملصاحل الكلية،  (2

وجتتنب احلديث يف اجلزئيات، وخاصة خطابات أيب عمر حفظه اهلل، وأصل هذا اتباع هدي 
لنيب صلى اهلل عليه وسلم يف كالمه، فإنه أويت جوامع الكلم واختصر له الكالم اختصارا، فمهما ا

أمكن ذلك فهو املقدم املطلوب، ويف ذلك من الفوائد حفظ هيبة السلطان، كما وقع ليوسف 
بن تاشفني رمحه اهلل ملا بعث له ملك النصارى يتهدده، فطلب من كاتب اإلنشاء كتابة اجلواب 

، فلما قرئ عليه استطاله وأخذ كتاب النصراين ووقع على ظهره: اجلواب ما ترى ال ما عنه
تسمع! قيل وهو أول من وقع بذلك، فكان هلا وقع عظيم على نفوس النصارى، ومن فوائد 

وليست زلة األمري كغريه من ’ االختصار أيضا جتنب الزلل ما أمكن فإن كثرة الكالم مظنة الزلل
راد الرعية، ومن فوائده سد الطريق على املخالف املرتبص ألن الكالم منافذ آحاد الناس وأف

العقول والقلوب، ومنها كذلك إمكان استدراك ما يفوت يف كالم الحق، ولذلك قيل: الكالم  
 كالسهام، فإن أصاب الدرية، وإال مل يعد، واهلل أعلم.
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ى فإىل هيئة اإلفتاء، وما كان من أن يوكل كل حديث إىل أهله، فما كان من أمور الشرع والفتو  (3
أمور احلرب والقتال فإىل وزارة احلرب، وما كان من شأن االقتصاد فإىل املختصني فيه، وهذا مع 

ما فيه من اهليبة يف نفس العدو، كما قيل لعمر رضي اهلل عنه: إنا إذا القينا الروم ورأيناهم 
ر رضي اهلل عنه: فالبسوه أنتم كما يلبسوه يلبسون احلرير وجدنا لذلك روعة يف نفوسنا، فقال عم

يف مزالق ومواقف لعلكم يف غىن عنها أو أنتم حباجة إىل  هم، ففي هذا أيضا جتنب الوقوع
كما أنه جينبكم الوقوع يف كثري من التصادمات يف القرارات وعلى أرض  تفاديها ولو إىل حني،

فيه للحزب اإلسالمي من األمثلة على الواقع، ونرى أن خطاب أيب محزة حفظه اهلل الذي تعرض 
 ذلك، ولنا عليه بعض املالحظات:

 
منها أنه خطاب من وزير احلرب، فتعرضه لبيان احلكم الشرعي الذي يعتقده يف احلزب إعالن 
للحرب، واملفهوم من خطابه أن الدور قادم عليهم، وهذا هتييج هلم على العداوة، يف وقت أنتم 

حتييد كثري من اخلصوم، واملخرج األمثل من هذا واهلل أعلم أن يوكل بيان أحوج ما تكونون فيه إىل 
 مثل هذه األحكام إىل هيئة اإلفتاء، وهذا كاف حيصل به املقصود. 

وأيضا فإن اإلعالن عن تكفري قادة احلزب كما مشله البيان هو إعالن عن حكم اجتهادي قد يكون 
ري هوالء من أصول الدين املسلمة اليت ال تقبل قوال صوابا يف نفس األمر وقد يكون خطأ، وليس تكف

ثانيا حىت يقال هي عقيدة الدولة، بل رمبا كان من أهل العلم بينكم من ميتنع من تكفري الواحد 
املعني من هؤالء، مع اعتقاده وقوعه يف الكفر جريا على القاعدة املعروفة يف هذا الباب عند العلماء 

 رمحهم اهلل.
 

اخلطاب كسب املؤيدين واألنصار يف الداخل واخلارج، مع مراعاة مستويات أن يراعى يف  (4
املخاطبني، واحلديث معهم مبا يعقلون، ويتحكم يف هذا الطبقُة اليت يوجه إليها اخلطاب، فليس 
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اخلطاب املوجه إىل العلماء واملشايخ والدعاة وطالب العلم، كاخلطاب املوجه إىل املثقفني من 
معلمني وحنوهم، وال خطاب هؤالء كخطاب العامة من املسلمني، ولكل مقام أطباء ومهندسني و 

مقال، على أن الذي يعني على هذا توكيل إعداد اخلطابات إىل هيئة خمتصة إن أمكن ذلك، 
ولسنا نرى حرجا يف االستعانة خبربات الدولة السابقة ممن يرجى خريهم وعلى األقل إىل أمد 

حتتاجون إليها يف خمتلف اجملاالت، مث إن مل يوجد الكفؤ يف الوالية  حمدود بإعداد الكفاءات اليت
وىلن كما ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف قواعد السياسة الشرعية، وأما من 

ُ
فال بد من تعدد امل

 نوصي بكسبهم من خالل اخلطابات املوجهة:
 
هبؤالء عن طريق الدعوة  : العشائر ومشايخ القبائل، وأنتم حباجة إىل تعميق الصلةيف الداخل-

أوال، وعن طريق املصاهرة ثانيا، وهم بعد ذلك مفتاح مهم ملد جسور الصلة بالعشائر والقبائل 
يف الدول احمليطة بكم، وال خيفى ما هلؤالء من تأثري وثقل معنوي وسياسي على الدول اجملاورة 

 أتنم حباجة شديدة إليه.
 

ن ميزانا ألهل السنة يف العراق، على أن تارخيهم مشرف أيضا األكراد ألهنم يشكلو  ويف الداخل-
يف نصرة اإلسالم واملسلمني، مع نزوع فيهم إىل عصبية قومية متوارثة يعرفها من قرأ كتب التاريخ، 
لكّن هذه ميكن توظيفها يف خدمة اإلسالم كما وقع زمن األيوبيني، ومراعاهتا من باب مراعاة 

هلل، كما قيل للنيب صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح: إن أبا سفيان السنن الكونية يف الدعوة إىل ا
رجل حيب الفخر فلو جعلت له شيئا، فقال:من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، وكما صنع النيب 
صلى اهلل عليه وسلم مع خالد حني واله مع تأخر إسالمه، وكما قال عمر رضي اهلل عنه عن 

اهلل أن ميشَي على األرض إال أمريا، وكثريا ما كان إغفال هذا عمرو بن العاص: ما كان أليب عبد 
املبدأ سببا يف املنافرة وتباعد القلوب، ومراعاته من أهم أسباب اجتماع الكلمة، ال كما يظن 
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الكثريون أن الوعظ والتذكري باجتماع الصف ووحدة الكلمة وأمر اهلل بذلك وهنييه عن التفرق 
وإمنا مثل هذا كمثل من ميأل القاطرة بالوقود ويُغفل إعداد  واخلالف كاف يف هذا الباب،

القضبان فأىن هلا أن تسري؟! ولذلك قلنا: مراعاته من مراعاة السنن الكونيه، ألنه مراعاة لطبائع 
الناس وما جبلوا عليه وتوجيه ذلك يف خدمة الشرع والدين، أال ترون أن النيب صلى اهلل عليه 

ية اجلاهلية، نصب لكل قبيلة يف احلرب لواء؟ فلواء األوس ولواء وسلم، مع هنيه عن العصب
 اخلزرج، ولواء املهاجرين ولواء األنصار، وعلى هذا درج أمراء املسلمني والقادة الفاحتون.

بل تأملوا يف قصة كعب بن األشرف وقصة قتل أيب رافع اليهودي، وكالمها يف الصحيح، وكيف  
لية بني األوس اخلزرج سببا لتنافسهم يف اإلسالم على قتل كان التنافس الذي كان يف اجلاه

الطاغيتني، حىت ذكر الراوي أن هذا مما صنع اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم، فكونوا من هذا على 
 ذكر، واهلل يتوالنا وإياكم برمحته سبحانه.

 

مر والنهي، ما أيضا يف مراعاتكم ألحوال العامة من الناس، والتدرج معهم يف األ ويف الداخل -
دام ذلك واسعا، كما ورد يف وصية النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ كما يف حديث 
الصحيحني ملا بعثه إىل اليمن، وإمهال هذا كان من أعظم أسباب سقوط دولة الطالبان، 
ونفرة الناس منها، فإهنا مل تستطع أن تكسب قلوب الناس ألسباب كثرية هذا أحدها، فكان 

اس عنها خوفا منها، مع انطواء قلوهبم على الكراهة هلا، ومن أسباب ذلك سكوت الن
الغلظة مع العامة، والظلم هلم، وإيثار الطالب على غريه، ومن هذا الباب نرى أن بيان األمري 
أيب عمر حفظه اهلل الذي أشار فيه إىل إجياب تغطية الوجه وفرضه فرضا على املرأة ال خيدم 

يت تنبين على تألف قلوب الناس من العوام خاصة يف هذه املرحلة، مع املصلحة الراجحة ال
أننا منيل إىل القول بوجوب تغطية املرأة وجهها لألدلة املعروفة يف الباب، لكن املقصود هنا 
ترك أدىن املصلحتني حتصيال ألعالمها، وليس اخلوف من ملتزم بأحكام الشرع قد ألف 
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، ولكن اخلوف مما تنطوي عليه قلوب العامة وهم أحكامه وأشرب حب أوامره ونواهيه
األكثرون من الكراهة والنفرة، وكان يكفي واهلل أعلم بادئ األمِر األمُر باحلجاب وحده مع 
ترك مسألة الوجه إىل حني ترويض القلوب على الطاعة، واهلل اهلادي سبحانه، مث إن أدلة 

املتهالكه، بل هي أدلة قوية عند  جواز كشف الوجه مع ترجيحنا خالفها ليست بالضعيفة
من أمعن النظر، كما يعلم من مصنفات األلباين رمحه اهلل، ولذلك قلنا من قبل: ما دام األمر 

 واسعا. واهلل أعلم.
وحديثنا يف هذه املسألة ليست خلصوصها، بل نريد التنبيه على ما ميكن أن يكون من  -

ا يف الواقع. واهلل يوفقنا وإياكم إىل ما حيبه مثيالهتا، وهي كثرية جدا ال بد أنكم تواجهوهن
 ويرضاه.

 
حتتاجون إىل خماطبة العلماء والدعاة خطابا يزيل كثريا من الشبهات العالقة يف  ويف اخلارج

أذهاهنهم، ويناسب األحوال اليت يعيشوهنا وما ميارس عليهم وعلى األمة من تزوير وتلبيس 
اتصاالت مباشرة عن طريق بعض الرسل، شريطة أن للحقائق، وحبذا لو كان بينكم وبينهم 

 يكون الرسل هؤالء ممن حيسنون أداء املهمة، ألن الرسول عنوان مرسله، ووجه ملن وراءه.
 

ودعوا عنكم مقولة إما معنا وإما علينا يف حق املشايخ، ألن هؤالء مفاتيح ملن وراءهم، فمن 
ه أو حتييده على األقل، وكثريا ما يكون أمكن كسبه منهم فبها ونعمت، وإال فكسب بعض تأييد

 البعد وانقطاع الصالت سببا ملزيد النفرة واهلل املستعان.
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وينبغي أن جيتنب يف اخلطاب األسلوب احلماسي املعهود يف خطب اجلمعة، إىل أسلوب رزين  (5
تاج هادئ ينبئ عن ثقة املتكلم بنفسه، ويشعر اآلخرين برصانته ويفرض احرتامه عليهم، وهذا حي

إىل تعهد وطول مراس، وقد كنا نتوقع أن نرى شيئا من ذلك يف شريط اإلعالن عن الدولة، غري 
املقتبس من كالم أيب عمر وكالم أيب محزة حفظهما اهلل، كلقاء يف حوار هادئ مع بعض 
املسؤولني أو القادة امليدانيني، بل فوجئنا ببعض من ظهر يف الشريط يعلن عن الدولة وهو ال 

 ن قراءة آية من القرآن ! وهذه زلة ما كان ينبغي الوقوع يف مثلها يف هذا املوطن بالذات، حيس
وما عساه يقول املرتبص بكم إن رأى مثل هذا؟! بل إن احملبني لكم ساءهم ذلك، ال أرانا اهلل 

 وإياكم مكروها. 

 

 من املؤامرات من خالهلا، : عقبة الدول اجملاورة، وخطورهتا كامنة يف مترير كثريالثانية من العقبات
وهي اليوم مهاد املكر واخلديعة، لكنكم مع ذلك حباجة إىل حتييد من تستطيعون حتييده منها، مث 

جانب الضعف يف هذه الدول هو نقل املعركة اليت يريدون إشعاهلا على أرضكم إىل أرضهم مىت  
خيفى أن هذا حيث ال كانت املصلحة تقتضي ذلك، ومن مل َيْشغل عدوه ُشغل بعدوه، وال 

يكون نقل املعركة خادما ملكر جديد، كما يقع اآلن مع الروافض، مع التنبيه على أن التقاء 
املصاحل ليس مذموما يف كل وقت، لكنه حيتاج إىل ميزان دقيق، ومراجعة ألهل اخلربة والشأن 

 وباهلل التوفيق.

 

ل املؤسسي املنظم، يف شىت اجملاالت واخلربات، والعمل : أنتم يف أشد احلاجة إىل العمالسابع وبه ختضر املرابع
على هذا من األخذ باألسباب اليت أمر اهلل تعاىل هبا، مث إن األسباب تتفاوت مقاديرها بني زمان وزمان، ومن 
مكان إىل آخر، وليست أسباب القوة اليت كانت زمن القتال بالسيف والرمح وهبا تقام الدولة وحتمى البيضة، 
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األسباب اليت حيتاج إليها اليوم، يف زمان أضحت فيه كثري من العلوم النافعة من أعظم أسباب القوة  هي نفس
والتمكني، كما أن اجلهاد ليس هو السبب األوحد الذي جيب األخذ به إلقامة الدولة، بل ال بد من األخذ 

من اخلربات، إال أننا حنب  مبجموع أسباب وإال ختلف املسبب، وأنتم حفظكم اهلل وإن كانت ينقصكم كثري
 تنبيهكم على أمرين:

 

األول: أن يكون ذلك نصب أعينكم، هدفا تسعون إىل العمل على حتقيقه، واهلدف ما دام واضحا فإنه يزعج 
النفس ويشحذ اهلمة ويدفعها إىل البذل والتضحية ونيل املراد، فكيف إذا كان السعي إليه من فروض الكفايات 

ستحبات فحسب. مث إن تشكيل جلان وزارية أو هيئات تأخذ كل منها على عاتقها الوصول إىل ال من النوافل امل
 املستوى املطلوب وإن مل تكن يف بداياهتا كذلك مما يعني على بلوغ اهلدف املنشود بإذن اهلل تعاىل.

 

 مجع اجملاالت، من والثاين: أنكم حباجة إىل إشراك كثري من الكفاءات يف اخلارج، وفتح طرق االتصال هبم، يف
العلماء بالشرع والعسكريني والسياسيني واالقتصاديني والصناعيني وغري ذلك مما ال خيفى عليكم، وكثري من هؤال 
حيتاجون إىل مد جسور الثقة بينكم وبينهم، وإىل الثقة بالدولة الفتية الناشئة، وقدرهتا على تبنيهم واحتواءهم، 

ما أشرت إليه سابقا من حسن سياستكم لألمور وصحة تدبريكم وقدرتكم على ويعني على هذا بعد اهلل تعاىل 
 التفنن يف أساليب اخلطاب، فاهلل اهلل أيدكم اهلل.
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: احلذر من املؤسسات الوافدة إىل البالد، وخنص منها مؤسسات التنصري، والثامن وهو الوقاية لكل مسلم آمن
فإن إغفاهلا مع طول املدة يعمق جذورها، ومن مث يصعب عالجها، مث هي املدخل لعدو الدين حىت بعد اندحاره 

ا، ويتعاظم من البالد أخزاه اهلل، فعليكم هبذه واقتالع جذورها من البالد قبل أن يستفحل أمرها، ويتطاير شرره
 خطرها. رد اهلل كيدهم يف حنورهم، وحفظ اإلسالم وأهله. 

 

: أن تعلموا أيدكم اهلل أن اجلهد الذي وصلتم إليه هو من توفيق اهلل تعاىل لكم أوال، والتاسع وهو الضوء الالمع
أجره عند اهلل تعاىل، مث جبهد إخوان لكم ثانيا، سبقوا على الطريق، وبذلوا ألجله من الدماء واجلهد ما ال يضيع 

ومثل هؤالء ال ينبغي جتاوزهم يف استشارهتم واالستئناس برأيهم فيما يعرض لكم من امللمات، كمسألة اإلعالن 
عن الدولة، ولو كانت آراء الرجال جواهرا ملا قدرت بثمن، وأفقر الناس من حرم آراء الصاحلني من الرجال، 

وبني هؤالء، فإن السابق مرآة الالحق، واملؤمن مرآة أخيه. وفقكم اهلل  وأنتم حباجة إىل توثيق عرى الوصل بينكم
 إىل ما حيب ويرضى.

 

: نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى اهلل تعاىل يف السر والعلن، وأن تتذكروا حفظكم العاشر وهو مسك اخلتام للناظر
 إن املرء ليأيت يوم القيامة ووزره عليه اهلل الوقوف بني يدي اهلل سبحانه، وسؤاله إياكم عما اسرتعاكم، ولعمرو اهلل

أثقل من اجلبال، فكيف مبن حيمل أوزار غريه من األمم والبشر، ولذا كان فضل اإلمام العادل عظيما، وأقول 
لكم كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ رضي اهلل عنه: واتق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني اهلل 

وإياكم إىل ما حيبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم سببا لنصر الدين والتمكني له يف األرض، وصلى حجاب، وفقنا اهلل 
 اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 وكتب                                                           

 خادم العلم وأهله:                                                           

 أبو الوليد األنصاري كان اهلل له                                                          

 


